Nunavut, a ,,Mi földünk"
Egy büszke, nagy múltúkis nép ápriJis else|én elnyer,
te a iogot arra, hogy maga igazgassa a terü]etet, ame-

lyen él, Alig 25 ezer ember kétmillió négyzetkilométert, Kanada területének egyötödét irányít|a ezentúi:
ők az inuitok, akik létrehozták saját autonóm, önkor,
mányzati területüket, Nunavutlt - a ,,Mi íöldünket". De
nem csak ők büszkék - a kanadai szövetségi kormány
iS aZ, mert megértette és elfogadtatta, hogy ,,a kanadai föderáció nem poros, történelmi kreatúra, hanem
a változásra alkalmas, rugalmas szóvetség, amely alka]mazkodik a változásokhoz".

Kanada eddig tartományokból és két ,,területbő]"
állt: utóbbiak közül Yukon megmaradt, ám az É,szaknyugati Területeket * amelyek szintén jobbára az északi szélességó0, foka fö]é, az arktikus zónába estek április elsejével két részéreosztották: a keleti rész
ezentúl Nunavut, a ,,Mi földünk", amely önálló területi
jogkörrel része a kormányzati rendszernek és a harma-

dik,,terúletet" alkotja, Saiát címere és lobogója van,
és ami nagyon fontos, egész Kanada szurkol az
inuitok sikeréért.
Az inuitok voltaképpen eszkimók a mi szóhasználatunkban, de aZ inuit név ennél bonyolultabb, ők inuknak nevezik magukat, ha ketten vannak, akkor már
,,inuuk"-ok - és három vagy annál több ember az
,,inuit", Nyelvük aZ,,inuktitut", ami csak annyit ielent,
hogy,,az inuitok módián" fejezik ki magukat, Kultúrájuk néqlewr évre nyúlik vissza, nyelvük é1, hagyományos

írásmódiuk a {jel)képírás. Immár fővárosuk is van *
lqualit a Bafíin-szigeten - és többé nem hivatkozhatnak az ottawai kormány ,,bűnbaklaira", ha valami baiuk van, l949 - New Foundlandnak a kanadai á]lamszövetséghez való csatlakozása - óta először ralzolják
át Kanada térképét.AZ inuitok még segítségre szorulnak, de meg is kapiák ezt ottawától,
Mel]esleg a nunaviti kormány munkanyelve az

inuktitut lesz - persze hasznáiják az angol és a francia
nyelvet is, Mert Nunavit kormányt is választott, de saját hagyományai alapján: nem volt formális voksolás,

titkos sZaVaZás, hanem saját tradícióikat

követték:

konszenzus alapján Választották meg a kormány tizen-

kilenc tagját - mind inuit - és a kormányfőt, olyan
kormányzati módszert akartak, amely ;obban tükrözi
ku]tuíális hagyományaikat és saját értékrendlüket is,
Másfelől csak rá kel] nézni Kanada térképére:órjási a
fizikai távolság a központi kormány - Ottawa - és
Nunavut köZött. Ésmost a kanadai szöVetségi paria,
mentben is lesz egy képviselőjük,
Hata]mas ünnepség volt április elselén. Az inuitok
nagyon elégedettek, büszkék arra, amit elértek és
hisznek a fantasztikus lehetőségben, De nem naivak,
órjási feladat áll előttük, A kétmillió négyzetkilométeren 2' ezer ember él, összesen 28 településen, ahol a
januári átlaghőmérsék]et mínusz 35 fok * a nyári is
alig halad|a meg a l5 fokot, Portalanított út csak 2I
kilométer van - a köz]ekedés nagyon költséges, repülőgépeken és hajókon lehetséges. A iégtórők egész télen a befagyott vízben vesztegelnek, csak nyáron és
csak egyszer szállíthatnak árut a folyókon, az öblökben, a távolságok miatt. S bár a kommunikációsinformációs forradalom óriási változásokat hoz vagy
hozott - már az inuit gyerekek js az Interneten bók1ásznak -, a fizikai táVolság változatlan,
Kanadában nem volt politikai kérdés,pártrivalizdlds témá,
ia az inuitok autonómiáia. Kanada dé]i része egyként
szurkol az inuitoknak, mert felismerte, hogy el|ött az
ideje az őslakosok jogos követeléseinek rendezésére,
Fodor György
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lkonoszt ázt szenteltek Haidúszoboszlón
A Hajdúszoboszlón élő görög katolikus hívők templom hiányában hosszú évekig csak Debrecenben
gyakoíolhatták vallásukat, Az egyíe növekvő létszámú helyi közösség négy éwel ezelőtt elérte rég vá§lott célját: görög katolikus templomot szentelhettek, A tempiom épülete a fürdőVároson átvezető fő,
útvonalról is ió] látható, egyszerűen díszített,környezetébe harmonikusan illeszkedő, A munkálatok
közel ötven mil]ió forintba kerüitek, amit több alapítv ány hozzáiárulásával sikerült előteremten i, Az
építkezésseliáró feladatokat lvínrsd István káplán,
valamint az egyházközség világi elnöke, Ki55 Viktorné
sZerVeZte,

A templomban mind gyakoribbak a kulturális ren-

dezvények: rendszetesen tartanak hangversenyeket,
és elképzelhető, hogy a késóbbiekben kiállításokat is
megtekinthetnek a templomba látogatók,
A szentelés után négy évet kellett ismét várniuk a
Hajdúszoboszlón élő görög katolikus hívőknek, hogy
a templom legfőbb dísze, az ikonoszíáz elfoglalhassa
méltó helyét, Ene l998 október elején került sor, amikór Keresztes Szilárd megyés püspök felszentelte az ikonosztázt, A huszonnyolc darabból álló, fatáblára festett ikonosztáZ alkotőia Úiházi Aranka, aki a képeket
ingyen a|ánlotta fel a közösségnek,
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